
 
 
 

Informationsblad september 2016 

 
Kontaktuppgifter: 
Fastighetsskötare: Esplanad Förvaltning 031-788 28 00 månd-fred 08.00-16.00. 
Övrig tid akuta fel: Låsinväst jourtjänst 031-80 24 24 
Akuta fel på hissar: Kone 020-72 20 20 
Brevinkast: Under källartrappan i 3A. 
Hemsida: www.brfgrimberget.se  
E-post styrelsen: styrelsen@brfgrimberget.se  

 
Västlänken 
Vi i styrelsen vill vidarebefordra informationen från Projekt Västlänken angående underrättelse om 
granskning. Allmänheten har möjlighet att studera detaljplanen och västlänkens station Haga för att 
komma in med synpunkter till kommunen fram till 4:e oktober 2016. För mer info: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt  
 
Tvättstugan 
Nu är det digitala bokningssystemet igång och hittills har vi fått mycket positiva kommentarer så som 
att det faktiskt finns många fler lediga tider att använda. På prov fram till årsskiftet så kommer det vara 
möjligt att boka två tvättider åt gången. Vi kommer utvärdera detta i början av 2017 och återkommer till 
er medlemmar om vidare info. 
 
Städning vid renovering 
Det är många som renoverar sina lägenheter och vi vill påminna att det är medlemmens ansvar att se 
till att trapphus och hiss städas dagligen för allas trevnad. 
 
Innergården är INTE en parkering 
Det är strikt förbjudet att parkera fordon på innergården. Detta gäller bilar såväl som motorcyklar. 
Endast avlastning får ske! 
 
Grovsoprum 
Inom några veckor så kommer vi fräscha upp våra sop- och återvinningsrum i samband att vi byter 
leverantör för hämtning av vårt avfall. Vi kommer dels sätta in ny ventilation, men även måla om. Under 
den här perioden så kommer inte soprummet vara tillgängligt. Mer information kommer finnas utanför 
soprummen. 
 
Försäljning av både lokal & hyresrätt 
Under våren och sommaren har vi förstärkt föreningens ekonomi genom att dels omvandla en av våra 
lokaler, nämligen den i 3A, till en bostadsrätt. Bygglovet har precis blivit godkänt. Vi har även sålt en av 
våra hyresrätter. Även den i 3A.  
 
Beställning av extranycklar 
Du som behöver extranycklar kan beställa detta via vår fastighetsskötare, Esplanad. Kontakta dem på 
info@esplanad.nu alt. 031-78 28 00 och ange namn, lägenhetsnummer samt antal nycklar som 
önskas. När Esplanad bekräftar att beställningen är klar går du själv ner och betalar/hämtar ut dina 
nycklar på Nokas Lås, Förstalånggatan18. Varje nyckel kostar 220 kr/styck.  

 
Informationsblad via mejl 
Framöver kommer vi skicka ut informationsbladen via mejl. Anmäl gärna ditt intresse genom att skicka 
din mejladress till styrelsen@brfgrimberget.se, märk ditt mejl med ”digitalt nyhetsbrev”. För dig som 
fortsatt vill ha en papperskopia så kommer det finnas sådana att hämta vid anslagstavlorna varje 
månad. Vi kommer alltså inte dela ut dessa som tidigare. 
 


